
Flickan i Havanna
The Girl in Havana

Flickan i Havanna,
hon har inga pengar kvar,

sitter i ett fönster,
vinkar åt en karl.

||: "Kom du glada sjömatros,
du skall få min röda ros.
Jag är vacker, jag är ung,

sjung av hjärtat sjung." :||

Flickan i Havanna,
stänger dörr'n av cederträ.

Sjömanen är inne,
flickan på hans knä.

||: "Vill du bli mitt hjärtas kung?
Har du pengar i din pung?
Jag är vacker, du är ung,

sjung av hjärtat sjung." :||

Flickan i Havanna,
hörer då en sjömansröst:

"Pengar har jag inga,
men en sak till tröst".

||: Och utur sin jacka blå,
tager han det hon skall få.
"Du är vacker, du är ung,

sjung av hjärtat sjung." :||

Flickan i Havanna,
skådar då med tjusad blick

ringen med rubiner,
som hon genast fick.

||: "Ringen kostar femton pund".
"Stanna du — en liten stund.

Du är vacker, du är ung,
sjung av hjärtat sjung." :||



Flickan i Havanna,
hon har inga pengar kvar,

sitter i ett fönster,
vinkar åt en karl.

||: Handen prydes av en ring,
och kring barmen - Crêp de chine.

"Jag är vacker, jag är ung,
sjung av hjärtat sjung." :||

Evert Taube



The Girl in Havana

The girl in Havana
She doesn't have any money left

Sitting in the window
Winking at a guy

Come you happy sailor
You can have my red rose!

I'm beautiful!
You're young

Sing, from the heart, sing!

The girl in Havana
Closes the cedar door

The sailor is inside
The girl on his knee

Do you have money in your wallet?
I'm beautiful!
You're young

Sing, from the heart, sing!

The girl in Havana
Hears the sailor's voice

I don't have money
But one thing for comfort
And out of her blue jacket
He takes what she will get

You are beautiful!
You're young!

Sing, from the heart, sing!

The girl in Havana
Beholds with a captivating gaze

The ruby ring
That she just got

The ring costs 15 pounds!
Stay — just for a moment.

I'm beautiful!
You're young!

Sing, from the heart, sing!



The girl in Havana
She doesn't have any money left

Sitting in a window
Winking at a guy

Her hand decorated by a ring
And around her bosom, crêpe de chine*

I'm beautiful!
I'm young

Sing, from the heart, sing!

* Crêpe de chine: A fine, lightweight silk, cotton, or worsted, with a plain
weave and crêpe-twist filling.

NOTES

Evert  Taube,  who  was  one  of  Sweden’s  greatest  troubadours,  has
remained largely  unknown in  Swedish  America.  In the  1920s  Gustav
Fonandern released three  of  his  songs on American labels:  “Flickan i
Havanna”, “Karl-Alfred och Ellinor” and “Den Sköna Helen”.

ALTERNATE TITLE
Den Sköna Helen (Flickan I Peru)

The Lovely Helen (The Girl In Peru)



Karl-Alfred och Ellinor
Karl-Alfred and Ellinor

En ung sjöman, Karl-Alfred var hans namn,
han for så vida, ifrån hamn till hamn,

han var så lycklig med sitt fria liv,
han hade ännu ej förälskat sig.

Som lättmatros förtjänte han sitt bröd.
Hans moder levde men hans far var död.
Han skrev så kärt till modren allt ibland,
och sände penningar från fjärran land.

Port Adelaide, det är en trevlig stad,
där är en sjöman alltid nöjd och glad.
Karl-Alfred snyggar sig och går iland,

med glatt humör och penningar i hand.

Till en teater går Karl-Alfreds stig,
ty han har gått iland att roa sig.

Där sätter han sig uppå läktaren,
då hörs en röst: Hallo, my little friend!

Han vänder sig och ser i samma stund
en vacker flicka - hennes röda mun

den ler mot honom och hon viskar säll:
Come on, my darling! Följ med mig ikväll!

Och när som föreställningen är slut,
då går Karl-Alfred med den flickan ut.

Hon säger: Följ nu med din Ellinor
så skall du se hur snyggt och fint jag bor.

Uti ett hus uppå Victoria Street
där bodde hon - han följer henne dit.

Knappt sitter hon uppå Karl-Alfreds knä
så säger hon: Tag fram din portmonnä!

Karl-Alfred frågar: Vad skall du med den?
Hon svarar blott: Tag hit den strax, min vän!

Och i detsamma kliver in en man
en sådan, som man ej beskriva kan.



Han riktar mot Karl-Alfred sin pistol:
Hand o'r your money, be quick you big dam' fool!

Men vår Karl-Alfred fruktar ej hans tjut.
Han säger blott: Ja, varsågo å skjut!

Men utur fickan tar han portmonnän
och boven får den mellan ögonen.

Sen säger han till lilla Ellinor:
adjöss me dej, ursäkta att jag går!

Men den som denna visan diktat har
det är en ung sjöman, som en gång var

uti ett hus i tredje våningen
i Port Adelaide, i Australien.

Text och Musik: Evert Taube



Den Sköna Helen
The Lovely Helen

Nu jag sjunger om ett annat land och om en annan kust,
och om minnen från min ungdoms flydda da'r.

Det är sången om den flickan som i glädje nöd och lust,
lovat älska den hon redan svikit har.

Vilka dagar, vilka stunder utav kärlek , sol och sång,
vilka nätter uti silvermånens glans!

Oh, i skuggan utav palmer ha vi vandrat mången gång!
Större lycka på jorden aldrig fanns.

REFRÄNG:
Oh, min älskling i Peru, jag är alltid ensam nu,

Med min sorg, min längtan och min melodi.
Ingen sjunger nu som förr du sjöng för mej i Tapalquén.

O min sköna, min älskade Helen.

Vilka rätter uppå borden utav fina bamburör,
vilka drycker uti glasen av kristall!

Vilka blickar över glasen, som var fyllda med likör,
vilka hästar uti din pappas stall.

Oh, när ljuvt uti min famn du stundom vilade så säll,
vilken föjd, oh, vilken poesi!

Vilka armar! Vilken barm! Oh, vilken lycka varje kväll,
som nu för alltid, för alltid är förbi. Refräng . . .

Ack, när vågor sakta viska i vår vik i Tapalquén,
solen sjunker i Stilla havets famn.

Sitter jag här upp' i Nordens land och värmer mina ben,
framför brasan  i mitt rum på Östermalm.

Ensam, glömd av alla och likså av den jag älskat mest
och förutan annan tröst uti min sorg,

än det hoppet att få hyra nu till våren omigen,
ombord på skeppet Gripen ifrån Göteborg. Refräng . . .

Words: Evert Taube
Melody: "Darling Nelly Gray"
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